
 

 

UW REF:  ONZE REF: 20821 ZEVENAAR, 17 april 2020 

 

Geachte heer Barthen, 

 

Op uw verzoek hebben wij voor het bouwplan op de locatie Doetinchemseweg 75 in 

Loil een berekening gemaakt van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met 

het computerprogramma Aerius Calculator (release 2019A). Naast de bestaande 

woning wordt er een gebouw met twee wooneenheden toegevoegd. Berekend is zowel 

de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt in de sloop- en bouwfase als tijdens de 

gebruiksfase. 

Onderdeel van het project is de sloop van 2.500 m2 aan tuinbouwkassen. Omdat de 

kassen worden hergebruikt worden deze handmatig gesloopt met gebruikmaking van 

een elektrische hoogwerker. Met de vrachtwagenbewegingen voor de afvoer van de 

kasmaterialen is rekening gehouden. Verder is er geen rekening is gehouden met 

bestaande emissies. 

Bouwfase 

De bouwfase vindt plaats in een periode van maximaal 12 maanden. Voor deze 

bouwperiode is in de berekening rekening gehouden met de volgende bronnen: 

• 5 vrachtwagens voor de afvoer van de gesloopte kasmaterialen en 30 

vrachtwagens voor aan- en afvoer van bouwmaterialen en afvalstoffen, 80 

bewegingen per jaar; 

• 12 betonmixers, 24 bewegingen per jaar; 

• 225 montagebussen, 450 bewegingen per jaar; 

• Gebruik van een shovel/graafmachine voor 2 werkdagen (8 uur per dag 

inwerking) met een brandstofverbruik van 6 liter per uur. In totaal 16 uren à 6 

liter is 96 liter per jaar; 

• Gebruik van een trekker/kieper voor 2 werkdagen (4 uur per dag in werking) 

met een brandstofverbruik van 6 liter per uur. In totaal 8 uren à 6 liter is 48 liter 

per jaar; 
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• Gebruik van een heistelling voor 1 werkdag (8 uur per dag in werking) met een 

brandstofverbruik van 10 liter per uur. In totaal 8 uren à 10 liter is 80 liter per 

jaar; 

• Gebruik van een telescoopkraan voor 4 werkdagen (3 uur per dag in werking) 

met een brandstofverbruik van 9 liter per uur. In totaal 12 uren à 9 liter is 108 

liter per jaar. 

Met deze invoergegevens zijn in de bouwfase geen rekenresultaten berekend die 

hoger zijn dan 0,00 mol per hectare per jaar op Natura 2000-gebieden, zie de 

rekenresultaten in de bijlage. 

Gebruiksfase 

Voor de berekening in de gebruiksfase is van belang dat de verwarming van de 

woningen gebeurt door middel van een gasloos verwarmingssysteem (warmtepomp). 

Er is geen rekening gehouden met emissies van een stookinstallatie. 

Voor wat betreft de vervoersbewegingen met personenauto’s van en naar de woningen 

is in de gebruiksfase aangesloten bij de parkeernorm voor een vrijstaande woning 

(2,8). Jaarlijks zijn dit (365 x 2,8 =) 1022 personenauto’s (2044 bewegingen) per 

woning. Voor twee woningen 4088 vervoersbewegingen. 

Met deze invoergegevens zijn in de gebruiksfase geen rekenresultaten berekend die 

hoger zijn dan 0,00 mol per hectare per jaar op Natura 2000-gebieden, zie de 

rekenresultaten in de bijlage. 

Conclusie 

Met het computerprogramma Aerius Calculator (release 2019A) is zowel voor de 

bouwfase als de gebruiksfase de depositie van stikstofdioxiden berekend op Natura 

2000-gebieden. In zowel de sloop- en bouwfase als de gebruiksfase zijn geen 

rekenresultaten berekend die hoger zijn dan 0,00 mol per hectare per jaar. 

Indien u over het voorgaande vragen heeft, dan hoor ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Witjes Milieuadvies B.V. 

 

Rick Witjes 
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Bijlage: Rekenresultaten Aerius Calculator (pdf) en de GML-bestanden 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Sloop- en bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Witjes Milieuadvies BV Doetinchemseweg 75, 6941 DG Loil

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Berekening stikstofdepositie RfeRX3Na3oBY

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 april 2020, 16:19 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Berekening stikstofdepositie in de sloop- en bouwfase

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase

Resultaten
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Locatie
Sloop- en
bouwfase

Emissie
Sloop- en
bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Vrachtwagens
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Betonmixers
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Montagebussen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sloop- en
bouwfase

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 207701, 440789
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Shovel / graafmachine 96 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Trekker / kieper 48 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 80 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Telescoopkraan 108 NOx < 1 kg/j

Naam Vrachtwagens
Locatie (X,Y) 207714, 440719
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase

Resultaten
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Naam Betonmixers
Locatie (X,Y) 207714, 440717
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Montagebussen
Locatie (X,Y) 207716, 440715
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 450,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RfeRX3Na3oBY (16 april 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RyAw4bNTUSqi (16 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Witjes Milieuadvies BV Doetinchemseweg 75, 6941 DG Loil

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Berekening stikstofdepositie RyAw4bNTUSqi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 april 2020, 16:25 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Berekening stikstofdepositie in de gebruiksfase

RyAw4bNTUSqi (16 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Personenauto's west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personenauto's oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RyAw4bNTUSqi (16 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Personenauto's west
Locatie (X,Y) 207728, 440729
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.044,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personenauto's oost
Locatie (X,Y) 207746, 440739
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.044,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RyAw4bNTUSqi (16 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RyAw4bNTUSqi (16 april 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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